
Město Hustopeče 

Zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, 

 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

 

Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 19.09.2019 usnesením č. …usneslo 

vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o 

dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých 

věcí“) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 

Pozemky 

 

U stavebních pozemků ve městě Hustopeče se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní 

sazba daně stanovená dle § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí, v následující 

výši: 

 

a) pozemek parc. č. 4684/1 – zast. plocha o výměře 420 m2 , zapsaný na LV č. 11817 pro obec 

Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna   koeficient  1,4 

b) ostatní stavební pozemky v obci Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna   

         koeficient  1,6 

 

Čl. 2 

Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky 

 

1) U zdanitelných staveb a u ostatních zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) 

a ostatních zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. f) zákona o dani z nemovitých 

věcí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně 

zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši: 

 

a) stavba na pozemku parc. č. pozemek parc. č. 4684/1 – budova s č.p. 1063 – bytový dům, 

zaps. na LV č. 11817 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna a v něm vymezené bytové 

jednotky č. 1063/1 – 1063/16 zaps. na LV č. 11818 - 11833 pro obec Hustopeče a k.ú. 

Hustopeče u Brna      koeficient  1,4 

b) ostatní zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v obci Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna

         koeficient  1,6 

 



2) U zdanitelných staveb a příp. zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. d) 2 

zákona o dani z nemovitých věcí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, 

případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.  

 

Čl. 3 

Účinnost 

 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 4/2001, o stanovení koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitostí. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.  

 

 

 

 

----------------------------------------                           ----------------------------------------- 

Bořivoj Švásta                                                      PaedDr. Hana Potměšilová 

místostarosta                                                          starostka 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Zasláno správci daně dne: 

 

 

 

 


